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Великі Мости - 2018 



План 

роботи творчої групи «Талан» 

на 2018 -2019 н. р. 
 

 
№ 

 п/п 

Дата Тема засідання  План роботи засідання 

1. 06.09 Формування ключових 

та предметних 

компетентностей 

школярів. 

1. Формування складу творчої групи.  

2. Аналіз роботи творчої групи за 2017-

2018 н.р. 

3. Обговорення і затвердження плану 

роботи на 2018-2019 н. р. 

4.Опрацювання інструктивно-

методичних рекомендацій. 

5. Предметні та ключові компетентності 

під час вивчення навчальних дисциплін. 

6. Робота, спрямована на індивідуальний 

розвиток обдарованих дітей: гуртки, 

факультативи. 

7. З досвіду роботи з учнями, які 

навчаються за науково-педагогічним 

проектом «Інтелект України» 

(Кондратюк Л.Ф.). 

2. 08.11 Нестандартні підходи 

до вивчення 

української мови та 

літератури. 

1. Круглий стіл «Сучасний урок: 

традиції та інновації». 

2. Підготовка учнів до участі в 

предметних олімпіадах. 

3. Обговорення відкритих уроків та 

виховних заходів членів творчої групи. 

4. Робота по залученню учнів до 

написання науково-дослідних робіт. 

5. Конкурси «Колосок», «Левеня», 

«Бобер», «Кенгуру», «Лелека», 

«Соняшник». 

6. Нестандартні підходи до вивчення 

української мови та літератури. 

(Глюз М.І., Грицай Н.М.) 



3. 24.01 Використання ігрових 

методів навчання для 

формування творчої 

пізнавальної діяльності 

школярів . 

1. Аукціон педагогічних ідей "Сходинки 

творчості”. 

2.Підсумки обласного етапу предметних 

олімпіад. 

3. Обговорення відкритих уроків та 

виховних заходів членів творчої групи. 

4. Використання ігрових методів 

навчання для формування творчої 

пізнавальної діяльності школярів  на 

уроках хімії (майстер-клас). 

(Галятовська Н.Б.). 

4. 21.03 Створення ефективної 

мультимедійної 

презентації . 

1. Круглий стіл «Розвиток творчої 

ініціативи вчителів та учнів на основі 

інноваційних підходів ло організації 

навчально-виховного процесу». 

2.  Обмін досвідом учителів, що 

працюють з обдарованими дітьми. 

3.Створення ефективної мультимедійної  

презентації  (Гриценко І.І). 

4. Звіт-презентація проведення 

учнівської ярмарки (Біловус О.М.). 

5. 16.05 Активізація 

пізнавальної діяльності 

школярів під час 

вивчення предметних 

дисциплін. 

1. Підведення підсумків роботи творчої 

групи за 2018-2019 н.р. 

2. Складання орієнтовного плану роботи  

творчої групи «Талан» на 2019-2020 н. р. 

3. Оформлення методичних матеріалів. 

4. З досвіду роботи над проблемою 

«Компаративістика як один із засобів 

активізації пізнавальної діяльності на 

уроках зарубіжної літератури». 

(Іванісік Т.І.) 

 

  
 

 

 


